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1. Introduction 
From the time when man, by forming a monolithic society and 

passing through cave-dwelling beyond basic needs such as food and 

clothing, thought of expressing his feelings and emotions and relieving 

pain, he found music to be the best means for this purpose. The 

important point is that gradually some people who acquired talent and 

skills in this field found a place and became an integral part of society. 

In the meantime, what is very important is that music has also been used 

in battlefields,and on this basis, one of the important issues is what 

musical instruments have been used on the battlefields, and more 

importantly, what impact and importance these musical instruments 

have had in battles. Also what was the role of musicians and musicians 

in military formation and arrangement.  Due to the prestige that music 

had in custom and among religious teachings; The musicians were 

introduced as court attendants. It is important to note that some 

musicians and musicians were on the same level as the upper classes of 

society and took an active role in advancing cultural, religious and even 

military goals among the Iranian dynasties. 

 

2. Methodology 
In this research, by studying the narrations of Greek historians, 

religious books and the writings of some historians of the Islamic 
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period, it has been tried to study different musical instruments as well 

as the use and ability of musical instruments in Iranian military battles 

and encounters with enemies. Also, to advance the research have been 

used, poetic and literary works and material references, as well as 

abbreviations and musical instruments that have been reflected in the 

research texts. Thus, through library studies, by arranging and 

processing the available information in a descriptive, analytical way, 

the research has reached results about the importance, position and 

capability of music in the battles of the Iranians. 

 

3.  Discussion 
One of the most important issues in the history of Iran is the study 

of how martial music and musicians helped the Iranian government in 

military conflicts. Also, according to the numerous wars that existed in 

different eras between Iranians with Eastern and Western enemies, what 

was the use of different musical instruments in organizing forces, 

conveying concepts and even achieving victories and successes. Martial 

music is a collection of special songs with symbols used on battlefields 

to convey a message or command that is meaningful to the commanders 

and soldiers of the same army. Also, military music is the music of 

awakening, movement, work, effort and war, and has aroused a sense 

of national pride of the troops. In ancient Iran, different musical 

instruments were used in ceremonies and battles, which according to 

the examples and in the written and material works can be said that in 

ancient times, the musical instruments used in battlefields were more 

than wind and percussion and the Iranians (especially in the Parthian 

era), unlike the Greeks and Romans who used wind instruments, used 

more percussion instruments such as drums. Another instrument that 

we find along with many drums in the writings of ancient historians was 

the kos or kust and trumpet, which were especially effective with the 

horn(hornpipe), especially to signal the army to start a battle or to enter 

a part of the army into battle. 

 One of the first functions as well as the most important effects of 

epic music; It was to motivate the troops in the resistance against the 

enemies, and in other words, this tool was so strong in motivating and 

encouraging the troops to face the enemies that one of the tricks in 

weakening the troops' morale and defeating them was first to silence the 

music and then to overthrow the flag. Another military goal that music 

provided on the battlefield was to intimidate the opposition and 
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exaggerate their own military capabilities. In fact, one of the uses of 

violent music such as drums, cymbals and trumpets in wars was to 

frighten the heart of the enemy and the more deafening these sounds 

were, the more useful the income of their own troops was in frightening 

the enemy and disrupting their order and concentration. Also, the 

important applications of music in informing and sending messages to 

the troops should not be neglected, because through this, the troops 

became aware of the commands and orders of the commanders, and 

based on this, the movements and actions of the division were organized 

in a regular and fast manner. In ancient Iran, during war trips, musicians 

who were organized as a group were among the troops and held special 

positions and duties in the military formation. In fact, according to the 

available reports, singers and musicians had a special place among the 

troops, and when enumerating the special and close relatives of the 

king, there was talk of three classes, the first two being soldiers and 

border guards, and the third, next to the army; were singers and 

musicians. 

 

4. Conclusion 
In the ancient world, in addition to feasts, music was also used very 

seriously in battles, and the soldiers used musical instruments in 

military exercises until they faced the enemy army. In fact, the soldiers 

woke up to the sound of an instrument and lined up, attacking, 

besieging, or retreating to the sound of music. In this way, the 

commands and orders of the commanders were heard by the soldiers in 

the form of military voices. What can be seen from the documents and 

material and written evidence, musical instruments had a special variety 

in the history of Iran and in expressing each message and conveying the 

meaning and concept of a particular instrument or instruments, it was 

used individually or in unison. And especially because of the existence 

of minstrel and the importance of epic narrations and the fact that the 

poems that told epic stories were accompanied by music, musicians and 

singers had a special place among the troops and the musicians and 

singers formed a certain section and member of the body of the Iranian 

army. These people tried to prepare the soldiers to face the enemy and 

to raise and strengthen the morale of the troops, and with their terrifying 

songs,were also effective in weakening the morale of the enemies. 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری
 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1400سال سيزدهم، شمارة بيست و پنجم، پایيز و زمستان   

 کارکردّوّاهمیتّموسیقیّحماسیّ
برانگیختگیّسپاهیانّدرّایرانّباستاندرّپایداریّوّ  

ّپژوهشی(ّ–)علمیّ
 حمیدّکاویانیّپویا1

ّچکیده
يقی گردید از از روزگاری که انسان در بيان احساسات و رفع و تسکين آالم دست به دامان موس    

برای  تیها بهره نگرفت، بلکه حها و سوگواریاصوات آن و نواهای مختلف موسيقی تنها در بزم
وایات رهای دینی و بيان همچنين در آیين بازیافت، نگهداری و تقویت سالمت جسمی و روحی و

است که موسيقی  از این ابداع بشری استفاده کرد. در این بين، آنچه اهميت بسزایی دارد این حماسی
ز چه آالت و ابزار اهای رزم نيز کاربرد داشته است و بر این مبنا از مسائل مهم این است که در ميدان

چه تاثير و  تر آنکه این نواهای موسيقیشده است و مهمهای نبرد استفاده میموسيقيایی در ميدان
دانان موسيقی اند و  نوازندگان وها و عملکرد سپاهيان در برخوردهای نظامی داشتهاهميتی در رزم

اریخی کالسيک تمطالعه و بررسی متون  دار بودند. ازدر آرایش نظامی چه جایگاه و وظایفی را عهده
بری از برخی هرهاند و همچنين بو متون روایی منظوم و منثور که به روایت حماسی و تاریخی پرداخته

منظور نمایان کردن  آید که ایرانيان باستان در بيان روایات حماسی و بههای باستانی، چنين برمینگاره
وسيقی بهره مۀ پهلوانان و سرداران از رهای پرشکوه و قهرمانانکردا ساختن هر چه بهترو برجسته

افکنی در دل سازی، تهييج و تشجيع سپاهيان و هراسگرفته و از سازها و آالت مختلف در آماده
بخشی پایان های فرماندهان مبنی بر آغاز جنگ وکردند و مهمتر از همه، فرمانمیدشمنان استفاده

 شد.های نبرد با موسيقی ميس ر میل پيام به سربازان در ميدانبدان و به طور کلی ارسا
ّ

 : رزم، حماسی، ایران باستان، موسيقی حماسیهایّکلیدیواژه
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ّمقدمهّ-1
از روزگاری که انسان با تشکيل جامعۀیکجانشينی و با گذر از غارنشينی ورای نيازهای 

خویش و تسکين آالم افتاد،  اوليه مانند خوراک و پوشاک به فکر بروز احساسات و عواطف
موسيقی را برترین وسيله برای این منظور یافت و از همان روزگار با یاری از موسيقی  طبيعت 

شنيد به ابزار و آالتی و نواهایی که در پيرامون خویش )از صدای باران و جویبارها و ...( می
د کند. به تدریج برخی افراد که انگيز را بازآفرینی و یا توليمتوسل شد تا صداها و نواهای دل

استعداد و مهارتی در این زمينه کسب کردند، جایگاهی یافته و جزء ناگسستنی جامعه  
ناپذیر های مختلف وجودشان ضرورتی اجتنابها و مراسمگردیدند. کسانی که در موقعيت

ردیدند و در جامعۀ ای اجتماعی گهای مختلف باليدند و صاحب طبقهبود. این افراد در دوران
ایرانی به سبب اعتباری که موسيقی در عرف و شرع داشت و حتی متون مقدسشان 

ها( با شعر و موسيقی توأم بود، به عنوان مالزمان دربار معرفی شدند. نکتۀ مهم ها/گات)گاث
د آنکه برخی موسيقيدانان و نوازندگان همپایۀ طبقۀ فرادست جامعه قرار گرفتند و در پيشبر

 دار شدند.های ایرانی عهدهاهداف فرهنگی، مذهبی و حتی نظامی نقش فعالی را در نزد سلسله
ّبیانّمسئلهّّ-1-1

های ایرانی ویژگی ميليتاریستی داشته و ارتش و با رویکرد بدین مهم که اغلب حکومت
داد و دولتمردان ایرانی بسيار تالش نيروی نظامی پایه و اساس حکومت را تشکيل می

کردند تا در هر چه نيرومندتر ساختن کارآیی آنان بکوشند، یکی از مسائل مهم مورد می
بررسی در تاریخ ایران بررسی این نکته است که موسيقی رزمی و موسيقيدانان چه کمکی به 

های نمودند. همچنين با توجه به جنگهای ایرانی در برخوردهای نظامی میحکومت
ختلف با خصم شرقی و غربی وجود داشت از آالت مختلف های ممتعددی که در دوران

ای در ساماندهی نيروها، انتقال مفاهيم و حتی موسيقی و نوای سازهای موجود چه استفاده
سان از ابهامات اساسی مورد بررسی، گردید. بدینها میها و کاميابیدستيابی به پيروزی

دستورهای نظامی نی و توانایی و قابليت آنها در انتقال جایگاه موسيقيدانان در بين سپاهيان ایرا
در نبردها است تا دریابيم آالت و اصوات موسيقی و مهارت نوازندگان تا چه حد در 

رسانی، پایداری، برانگيختگی و افزایش توانایی سپاهيان ایرانی کارآمد اطالعسازماندهی، 
 بوده است. 

ّروشّپژوهشّ-2-1



 

 

 

 

 کارکرد و اهمي ت موسيقی حماسی در پایداری و برانگيختگی سپاهيان در ایران باستان

 

173 

نویسان یونانی، کتب پژوهش سعی شده است که از طریق مطالعۀ روایات تاریخدر این       
های برخی مورخان دورة اسالمی آالت مختلف موسيقی و نيز نحوة به دینی و نوشته

کارگيری و قابليت نوای سازها در نبردهای ایرانيان با دشمنان بررسی شود. همچنين برای 
ی از آثار منظوم ادبی و مراجع مادی و آثار غير تحليل -پيشبرد پژوهش با روشی توصيفی

مکتوب و نيز مختصر آالت و ادوات موسيقی بدست آمده که در متون تحقيقی بازتاب یافته، 
 بهره برده شده است. 

ّپیشینۀّپژوهشّ-3-1
دربارة موسيقی، نوازندگان و همچنين آالت موسيقی که در ایران باستان مورد استفاده قرار 

 »ای با عنوانهای مختلفی انجام شده است. در این بين مقالهمقاالت و پژوهشگرفته، می
The Use of Musical Percussion Instruments in Ancient Eastern 

Warfare»  به نگارش درآمده که البته نه تنها معطوف به تاریخ ایران نبوده؛ بلکه از اغلب
( و نيز مقالۀ 1388همچنين سامی در تاليف تمدن ساسانی )منابع مهم باستانی بهره نبرده است. 

( تنها به معرفی برخی آالت 5-2 :1349) «کهن و عهد هخامنشیموسيقی ایران از دوران »
های بندی موقعيتشناسایی و طبقه»ای با عنوان موسيقی پرداخته است. بدین قرار است مقاله

( و 46-26: 1394)ذاکرجعفری، « ران اسالمیهای رزمی در تاریخ موسيقی دوکاربردی ساز
ها و انواع موسيقی رزمی در نقش موسيقی در جنگ»مقالۀ دیگری از همين نویسنده با عنوان 

( که در 75-66: 1395)ذاکر جعفری،« ایران دوران اسالمی با نگاهی به تصاویر نگارگری
رکز نویسنده معطوف به دوران آید تنها تمگونه که از عنوان آنها بر میاین دو مقاله آن

گونه مطالعه و نگاهی )حتی اجمالی( به دوران باستان و آالت موسيقی اسالمی است و هيچ
سان در هيچ یک از گردد. بدینو کارکرد آنها در ایران پيش از اسالم مشاهده نمی

نگرشی » قبيلاند؛ از هایی که حتی به طور کلی به موسيقی در ایران باستان پرداختهپژوهش
های رزمی و ( ساز1355)مالح،« فرهنگ سازها»( و 1383)ایازی، «موسيقی در ایران ۀبر پيشين

به ویژه کارکرد و اهميت موسيقی حماسی در نزد ایرانيان باستان مورد بررسی قرارنگرفته 
های حماسی، کارکرد موسيقی حماسی در عملکرد است؛ بنابراین، پرداختن به انواع ساز

های نظامی و در بين لشکریان هيان و جایگاه موسيقی حماسی و نوازندگان در برخوردسپا
های مربوط به تاریخ ایرانی اختصاص دارد، در راستای رفع ابهاماتی است که در پژوهش

ایران باستان و همچنين آثاری که دربارة موسيقی ایرانيان پيش از اسالم پدید آمده، مغفول 
 مانده است. 
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ّبحث-2
ّمفهومّوّکاربردّموسیقیّحماسیّوّرزمی-1-2

نامۀ موسيقی ایران زمين در تعریف سه واژة موسيقی جنگ، موسيقی نظامی در کتاب واژه
پرستانه )بيدارکننده و ميهنهای این موسيقی شامل سرود»و موسيقی رزمی چنين آمده است: 

نشينی و ... است. حمله و عقب هایی چونهایی با عالئم و نشانهمحرک قوة شجاعت( و مارش
ها و اصوات در موسيقی نظامی، بلند و رسا است و برای این منظور از آالتی چون طبل

( 2/462: 1385)ستایشگر، « شود.شيپورها که دارای اصوات بلند و مهيب هستند، استفاده می
به آن » همچنين در فرهنگ موسيقی ایرانی در تعریف اصطالح موسيقی نظامی آمده است:

نواهایی که به نحوی از انحا برانگيزانندة حس تحرک و نيروی جنبش و شورش آدميان 
اند؛ زیرا این سرودها نه آن وقار و سنگينی موسيقی های رزمی گفتههستند، نواها یا سرود

 /1: 1386)وجدانی، « مذهبی را دارند و نه آن سبکی و لطافت موسيقی بزمی را دارا هستند.

های خاص همراه با عالئم ها و نغمهای از آهنگاین اساس، موسيقی رزمی مجموعهبر ( 582
های نبرد برای رساندن پيام یا فرمانی که برای فرماندهان و سربازان همان بوده که در ميدان

رفته است. همچنين موسيقی نظامی، موسيقی بيداری و قشون قابل معنا بوده، به کار می
انگيخته است. این جنگ بوده و حس غرور مل ی سپاهيان را بر می حرکت و کار و تالش و

بينی در رفتار، گيری از وقت و دقت، باریکنوع موسيقی حس نظم و انضباط در کار، بهره
شناسی و همراهی و هماهنگی با جمع و گروهی عمل کردن، احساس مسئوليت روحيۀ وظيفه

های مشق و رزم و مت در پادگان و صفدر کار و رعایت قواعد و مقررات در هنگام خد
نيروی دليری و سلحشوری در رزمگاه و دفاع از سرزمين را ميان سپاهيان بيدار و تقویت 

 ( 32: 1381)بلوکباشی،  کرده است.می
گفتنی است که حتی به هنگام صلح نيز نوازندگان سپاهی وظایفی بر عهده داشتند؛ مثال  

گان، به وقت  بر تخت نشستن شاه و دادن بارعام، به هنگام به هنگام حرکت و سفر شاه و بزر
های بيگانه که عمدتا با تشریفات رسمی همراه بود و به هنگام دیدار باریافتن سفيران سرزمين

ای های ویژهصاحبان مناصب عالی که با تکلف بسيار همراه بود، نوازندگان سپاه آهنگ
شاهنامه ثعالبی ورود سام و زال به قصر مهراب با  در( 6/3264: 1387)آپم پوپ، نواختند. می

بنواى کمانچه و شيپور و زیر باران مسکوکات طال و نقره ... »نواختن موسيقی همراه است 
  (45؛ 1384ثعالبی، (« عبور کرده به قصر مهراب رسيدند

ّآالتّموسیقیّرزمی-2-2
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قسمتی از اطالعات ما دربارة موسيقی قدیم ایران را آثار مادی و همچنين نقش         
ترین اسناد دهد. کهنها دیده شده و به دست آمده، تشکيل میهایی که در کاوشبرجسته

 گیرددميیانرودان باستان بیه هیزارة پینجم پیيش از میيالد برمییو شواهد از موسيقی در 
((Kilmer,2001;481 و  النيگهایی از سرزمين ایران همچون مارليک همچنين در بخش

شویم که در ای مواجه میخوان یا نوازندهبا پيکرک و نقش زنان آوازه لرستانغار ک لماک ره 
کردند. مراسم مذهبی و غيرمذهبی از سازهایی چون نی، تنبور، طبل و چنگ استفاده می

Negahban,1968.142-162)؛ Bleibtreu,1999:2-5 ) افزون بر شواهد مادی در منابع
ترین این آثار شاهنامۀ رود که برجستهمکتوب هم بارها به آالت موسيقی رزمی اشاره می

شود که به ترتيب فراوانی فردوسی است که هفده نوع ابزار موسيقی رزمی در آن دیده می
بيره، بوق، نای، درای، زنگ، گاودم، رویينه کوس،کرنای، ت»کاربرد و بسامد از این قرارند: 

 «خم، سنج، شيپور، جرس، کهره، جام، جلب، طبل، چنگ
توان گفت که در دورة های مذکور و موجود در آثار مکتوب و مادی میبا توجه به این نمونه

 ای بوده استهای رزم بيشتر از نوع بادی و کوبهباستان آالت موسيقی مورد استفاده در ميدان
و ایرانيان )به ویژه در عصر پارتيان( برخالف یونانيان و روميان که از سازهای بادی بهره 

کردند. ای همچون طبل استفاده میبردند، بيشتر از سازهای کوبهمی
(Nikonorov,1998;74)  طبل، آلتی موسيقيایی شبيه به دایره و دارای دیوارة بلند  چوبی یا

یا دوطرف آن پوست نازکی کشيده شده و با دو تکه چوب  فلزی است که در یک طرف و
شود. این ساز مهم در هنگام نواختن صدای نسبتا  خشکی دارد و ساز نظامی متداول نواخته می

 رفته است. )نک:در عهد باستان بوده که برای اعالم خطر و خبر به کار می

Wallenfes,1994:19-20) ها در یونانی این طبلrhoptron پهلوی و در rhoptra 
در واقع طبل از آالت مهم موسيقی در موسيقی رزمی  (.(Lawergren,2009شد ناميده می

ق.م  3400قدمت طبل در ایران بر اساس نقش مهری از چغاميش به بوده و طبق شواهد 
ای و رزمی طبل در شاهنامه، سازی کوبه( (Delougaz &Kantor,1968:31رسد می

شده و صدایی پرجوش و خروش بخشی استفاده میکه به منظور آگاهی معرفی شده است
بياورد چندانک بودش   /سپهدار جنگی بزد طبل باز /چو خورشيد برچرخ بگشاد راز»دارد. 

 ( 153 /8، 1386)فردوسی،« گرانمایگان برگرفتند راه /سپاه
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شود، باستان دیده می های تاریخ نگاران وقایعساز دیگری که به همراه طبل بسيار در نوشته
سازی به نام کوس یا کوست است که در لغت به معنی کوفتن دو قسم یکرویه و دورویه 

زدند؛ مانند خم مسين یا رویين که بوده است. این ساز متشکل از دو بخش بوده که بر هم می
شده و گاه از جنس چوب هم بستند و آوازی سهمگين از آن بلند میپوست گاو بر آن می

 /ليران نترسند ز آواز کوست د»شود بوده است؛ زیرا در جایی در ماهيت این ساز گفته می
)دهخدا، ذیل کوست( همچنين در شاهنامه گاه به « اند و یک پاره پوستکه آنجا دو چوب

ای چرمين را دارا بوده( و اهميتش که بر نوع صدا ویژگی این ابزار )که جنسی رویين با پوسته
 برآمد ز دهليز /بفرمود تا کوس رویين و نای»شود: کرد، اشاره میآن داللت می و قوت

که آواز او برگذشتی /  یکی کوس بودش ز چرم هژبر» (156 /1، 1366)فردوسی،« یسراپرده
فراتر از منابع ایرانی، مورخان رومی نيز بدین وسيله که آوازی  (46 /6، 1384)همان، « ابر ز

 Plutarch,1916;399) اندنبردهای ایرانی اشاره کردهسهمگين داشته، در 

  (AMMIANUS MARCELLINUS, 1911 XVI;108, XIV;26. XVIII;167؛
 یها موقعيت در ایکوبه زسا ترینمهم ،توجهی قابل نیاوافر بافارغ از طبل و کوس؛ نقاره 

 حيوانات پوستاز که است عربی « نقاره»اصطالحی برگرفته از  nagara .ستا دهبو میرز
شکل که معموال  از خشت ساخته شده، یا  گلدان ۀ بزرگشکل کاسه ای بکه بر روی بدنه

ای بوده که نقش در واقع سازهایی نظير طبل و نقاره جزو سازهای کوبه است. کشيده شده
 در ارههمو کردند وهای متفاوت جنگ را ایفا میهای مختلف در موقعيتاجرای آهنگ

 (;72Nikonorov, 1998) شد.می استفادهها خانه رهنقا محوطۀ در یا هاجنگدر ،زبا یفضا
ترین آالت ای و در بين سازهای بادی که در دوران باستان از مهمدر کنار سازهای کوبه
توان رفت، به شيپور میترین آنها در برخوردهای نظامی به شمار میموسيقی و از کاربردی

مس یا برنز یا طال ساخته شده و به همراه ک رنا به ویژه برای عالمت دادن به  اشاره کرد که از
های لشکریان برای شروع نبرد و یا ورود قسمتی از لشکریان به نبرد کارآیی داشت. گزارش

 ,Diodor sicily)بسياری دربارة استفاده از این ابزار حتی در بين غير ایرانيان موجود است 

1967.XI,band; 22).  به واقع به سبب صدای رسایی که این آالت موسيقی برای
رسانی و همچنين ایجاد هراس در دل دشمن داشتند، از مهمترین ابزارهای مورد استفاده اطالع

 از آن اعنوا و یکرناگردیدند. همچنيندر موسيقی رزمی در کل دوران باستان محسوب می
 ینکها با. ستا شتهدا دی بنيادینبررکا بزمیو  میرز یها قعيتمو در که دهبو دیبا زهایسا
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 ارههمو یخیرتا نمتو در لیو ه،شد آن موقعيتی دبررکا به ندکیا راتشاا سيقیمتون مو در 
 همشاهد زسا تریناوانفرو ست ا فتهر سخن مختلف یهادوره در زسا ینا د رزمیبررکا از

گونه که از نام این ساز بر آن است. در واقع آن مختلف اعنوا ی،گررنگا یروتصا در هشد
های نبرد دارد؛ زیرا کرنا مرکب از کر یا آید این آلت موسيقی بيشترین ارتباط را با ميدانمی

کار به معنی جنگ و نای به معنی نای جنگ است؛ بوقی دراز که در قدیم هنگام جنگ 
های استرابو با اشاره به دوره (.175 :1390؛ هوار،191 /1: 1388)سامی، کردند. استفاده می

هر روز پيش از دميدن آفتاب، »نویسد: زادگان هخامنشی میآموزشی شاهزادگان و نجيب
های نظامی فراخوانده جوانان با صدای سازهای برنجين از خواب بيدار شده، به تمرین

 ( 65: 1368. نيز نک: بویس و فارمر، Strabo,1917, XV, Chapter 3,179) «شوند.می
 ودمحد ربسيا نمونه هایی در سنج و مماد زسا پس از سازهای مذکور در بين سازهای رزمی دو

 قسمت که هشد تشکيل ورمد یفلز صفحۀ دو هستند. سنج از همشاهد قابل ر،شما کندا و
از ادوات مربوط به موسيقی رزمی به شمار ی هخامنش ةدر دور وست ا دگو کمی آن ميانی

هرچند منابع موجود دوره اشکانی کاربرد این ساز در رزم را تأیيد  (.4:1349رفت )سامی، می
زیرا از باب ل پيکرک سفالين مرد و زنی  ؛ولی در مراسم بزم کاربری داشته است ،اندنکرده

البته در شاهنامۀ فردوسی   (Karvonen-Kannas,1995 :160, pl.55) ت آمده استبدس
همان سنج  /بفرمود تا برکشيدند نای»شود. نيز سنج از جمله آالت موسيقی رزمی قلمداد می

سان سنج به سبب توليد صدای بلند و بدین( 2/341، 1369)فردوسی، « و شيپور و هندی درای
از آوای سنج و »های نبرد بوده است: ها و ميدانمورد استفاده در رزممهيب همواره از آالت 

 (2/290، 1369)فردوسی، « تو گفتی بجنبيد ميدان ز جای /دم کرنای
توان نام برد که گرچه نمی گونه که ذکر شد هنوز از سازهای دیگری میبا این حال همان

د کرد، اما یقينا از برخی از آنها در های رزم قلمداتوان آنها را مخصوص و محدود به ميدان
گردید. شد و یا در سرودن اشعار حماسی بهره بری میکنار آالت موسيقی رزمی استفاده می

نيز  و رسالۀ خسرو و ریذکی( 150: 1371جاماسب آسانا، )درخت آسوریک پهلوى  ۀدر رسال
و  دى موسوم به ونعود هن این شمارند:کثيرى از آالت موسيقى مسطور است، از  ةنام عد

نى و ناى، قره ور موسوم به کنارهتچنگ و تمبور، سن (،عود متداول موسوم به دار، بربط )بربوذ
؛ 32، 1371آسانا،  ب)جاماس .(tumbagگ )مبنام تبه  جنگی و طبل کوچک موسوم به مار

Nikonorov, 1998,75 )های به جا های مکشوف و نگارهتوان از روی پيکرکحتی می

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
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ای که نوازندهمکشوفه از نيپور مانده به برخی دیگر از سازهای ایرانی پی برد مانند پيکرکی 
ای ه؛ اما متاسفانه در متون مربوط ایرانی بدان اشاردهددر حال نواختن گيتار نشان میرا 

)بزمی،  ایپيکرک روایتگر چه صحنه این توان درست دریافت کهالبته نمیگردد و نمی
 Keall,1970:pl.XIV.no.2))  و یا مذهبی( است؟ میرز

 نقشّوّاهمیتّموسیقیّدرّمیدانّرزمّ-2-3

موسيقی و نوازندگی در دنيای ایرانی اهميت خاصی داشت و نوازندگان در مجالس مختلف 
بزم و رزم حاضر بوده و به منظورهای خاصی به نوازندگی به صورت انفرادی و یا گروهی 

در واقع در ایران موسيقی از جملۀ علوم برشمرده شده ( 215، 1384)نک: ثعالبی، پرداختند. می
شد که از آن جمله برخی نغمات را و پدید آوردندة برخی احوال برای آدمی دانسته می

بدین ترتيب، در دوران  (2/811: 1380)ملکم، کردند. محرک و زایيدة شجاعت قلمداد می
آموزان قوانين و حقوق، پزشکی، ریاضی، جغرافيا، به دانش در مراحل باالی آموزشیباستان 

: 198)مدارس نظامی خاص هم موجود بود و در این بين  دادندموسيقی و نجوم یاد می
1962(Harry, .به جيره و مواجب سربازان،  (123-118؛ 1397) در کتاب دینکرد هشتم
 الئم وشعارهای مختلف جنگیها، عهای فرم و جنگ افزارها، آموزش سربازان و اسبلباس

(Daxšag i zenavandih،)  درجات سران نظامی، تقسيمات نيروها و ... اشاره شده است و
 شد. سان موسيقی به صورت علمی و با سامانمندی مخصوصی آموزش داده میبدین

باستان هنری ظریف و به کمال بوده است. به استادان موسيقی در  ایرانموسيقی در باری 
، 1328جاحر، ) اینان در بين مالزمان دربار از بلندپایگان بودند. و گذاشتنددربار احترام می

 (1967Farme: 2786؛ 531: 1368. کریستن سن،1/241، 1382مسعودی،  ؛ نيز نک:37
و  آفرینی و خوشگذرانیدوران باستان بساط شادیهمواره در افزون بر اینکه دانان موسيقی

در نواختن و سرودن اشعار حماسی  ،آوردندرا فراهم می هایسرایی در سوگواریگاه مرثيه
فعال بوده و موسيقی رزمی و اشعار حماسی جایگاه خاصی در هنر موسيقيایی ایرانيان باستان 

موسيقی حماسی و رزمی بيشتر مهمترین نقش و کاربرد  BIVAR,2006;23)( .داشته است
های نظامی بود. شواهد بسياری از رواج موسيقی های رزم و به هنگام رویاروییدر ميدان

 (see;farrokh,2007;285)های باستان وجود دارد ميدان جنگ در طول تمام امپراتوری
را هایی نوازندگان و موسيقيدانان وظایف خطير و متنوعی و در چنين اوضاع و موقعيت

توان آنها را بازوی فرماندهان و همکار و هميار سرداران در تحریک، دار بودند که میعهده
ّ تهييج و راهنمایی سپاهيان قلمداد کرد.
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ّتاثیرّموسیقیّبرّتهییجّوّجنگاوریّمردمانّباستان-2-3-1 
برانگيختن سپاهيان در پایداری مقابل  دشمنان از نخستين کارکردها و همچنين از 

تهييج و تشویق سپاهيان به بود و به عبارتی، این ابزار در  حماسی موسيقی مهمترین آثار
چنان قوی بود که یکی از ترفندها در تضعيف روحيه سپاهيان و پيروزی  رویارویی با دشمنان

 بر این اساسبر آنان، نخست خاموش کردن آوای موسيقی و بعد سرنگون کردن بيرق بود. 
؛ زیرا دندانرا از عوامل مهم برانگيزاندن فرماندهان به جنگ می حماسی نوازندگان موسيقی

نعمت خود به جنگ، تشجيع او در آغاز پيکار و اعالم نوازندگان رزمی برای تحریض ولی»
حتی وقتی  (6/3265: 1387)آپم پوپ،  «پرداختند.پادشاه به نواختن می ۀمراجعت مظفران

های کردند و از مهارتل دشمن شروع به رجزخوانی میپهلوانان لشکریان ایرانی در مقاب
کردند، نوازندگان به نواختن شيپور و طبل و های خویش ستایش میخود و نياکان و پيروزی

(. بنابراین، 1/474: 1387پرداختند تا روحيۀ پهلوان و سپاهيان را بيفزایند )راوندی،دهل می
هایی یکدیگر لبته خواندن سرودها و تصنيفکردند با نواختن موسيقی و اسپاهيان سعی می

در جنگ بين پارسيان  را ترغيب و تشویق به جنگ کرده و روحيۀ دالوری را تقویت نمایند.
از این که به قبل » :کندچنين نقل می نفون به نقل از تاریخ نگاران قبل از خود گزو آسوریان 

»خدا یار و کمک ما  ؛این جمله اعالم داشت اش اسم جنگ را بوکور ،تيررس دشمن برسند
است.« و چون این جمله دهان به دهان بين افراد گشت دوباره به گوش کورش رسيد. ناگهان 

شروع به خواندن تصنيف نمودند. در این قبيل ، عموم سپاهيان با شدت و اعتقاد مذهبى تام
 ترى در دل دارند.«م کماز مردن بي، مواقع است که کسانى که از خدا در دل ترس دارند

Xenophon,2011, III,c.26-29)) 
خلدون با وجود اشاره به نقش موسيقی در ایجاد هراس در دل دشمنان، تاثير موسيقی ابن

های نبرد، بيشتر به سبب تقویت قوة شجاعت و حضور نوازندگان و سرودخوانان را در ميدان
کند: ارسطو نقل میو از زبان  کتاب السياسه داند. وی به نقل ازو افزایش روحيۀ سپاهيان می

زیرا آوازهای هراسناک در نهاد آدمی  ؛به کاربردن آنها ترساندن دشمن در جنگ است سر »
کنم که تاثير آوازهای مزبور امری وجدانی ولی سوگند یاد می ؛بخشدانگيزی میتاثير بيم

یابد و این علتی که خود می )روحی( در رزمگاه است که هر فرد تاثير روحی آنها را در
خلدون، )ابن« بعضی اعتبارات صحيح است.ه ارسطو آورده است، اگر آن را یاد کرده باشد، ب

گيری از کوس و نقاره تاثير روانی بسياری اشکانيان با بهره بدین روی (1/493-492:  1382
های یکی از تاکتيک گذاردند، در واقع این امرروی سپاهيان پيش از نبرد و هنگام نبرد می
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رفت و در نبرد حران  لشکریان سورنا با آواهای موسيقی و مهم نظامی اشکانيان به شمار می
آالتی که همراه داشتند، هراس روميان را از لشکریان ایرانی دو چندان کرده بودند و در هر 

شده برخورد نظامی، ابتدا با صداهای مهيب سبب تضعيف روحيۀ دشمن و تقویت روحيۀ 
در  (Nikonorov, 1998;74)پرداختند. لشکریان خویش شده و سپس به رویارویی می

های مختلف اشاره شده است که ساسانيان نيز پيش از نبرد ابتدا در باالبردن روحيۀ گزارش
های مختلف سعی در ایجاد شور حماسی در بين کوشيدند و با شيوهجنگاوری سپاهيان می
گونه که معموال فرمانده سپاه ابتدا وظيفه داشت سپاهيان خود را به لشکریان بودند؛ بدین

ند و آنها را جرأت آورد و وظيفۀ مذهبی جنگ با کافران را یادآور شود؛ بدین دليری بخوا
پرستی وجنگجویی را در ميهنسبب سردارانی همچون بهرام چوبين با سخنرانی، حس 

تر ای از جمله شيپور و کرنا که اثری برانگيزانندهنمودند؛ آنگاه با وسيلهسپاهيان تقویت می
انگيختند داشت جنگ را اعالم کرده و با موسيقی رزمی لشکر را بر میهای رزمی از آهنگ

آميانوس مارسلينوس نيز که  (.37: 1383؛ نفيسی، 175: 1390؛ هوار، 85: 1385)کریستن سن، 
خود در بين لشکریان رومی تجربۀ رویارویی با سپاهيان ساسانی را داشت تاکيد بسياری بر 

کند در هجوم ساسانيان به کند و عنوان میهييج سربازان میتاثير شيپور و سازهای رزمی در ت
« نمود.صدای سازهای جنگی و اصوات شيپور اشتياق برخورد را دو چندان می»قالع 

(AMMIANUS MARCELLINUS, 1911:XIV,368 )  

ّافکنیّوّتضعیفّروحیۀّدشمنانهراس-2-3-2
کرد، ایجاد رعب و وحشت در میهدف نظامی دیگری که موسيقی در ميدان رزم تأمين       

مقابل و اغراق در توانایی نظامی خودی بود که از طریق نواختن سازهایی چون  دل سپاه 
کردند، انگيز توليد میخراش و هراسکوس و دبدبه، ماستيوس و جالجل که صدایی گوش

هایی به واقع فرماندهان پيش از برخورد با سپاه دشمن با ساز( 27 ؛1375)فارابی،شد. تأمين می
در دل دشمن و به هم زدن نظم و اخالل افکنی کردند سعی در بيمکه صدای مهيبی توليد می

 فضا سورنا عالمت گونه که در نبرد کرهه بادر اجرای تاکتيک نظامی دشمن داشتند؛ بدین
 و بود شده متصل آنها بههایی زنگوله ایی کههشد؛ طبل پر بزرگهای طبل بلند صدای از

 (Wilcox,2001,18-19)داشتند.  قرار جنگ ميدان سراسر در مختلفیهای جایگاه در

در مورد تاثيرات آالت موسيقی و صداهای آنان های خود پلوتارک در یکی از گزارش
 ایجاد برای را نقاره نواختن «کراسوس» و اشکانی سردار «سور نا» بين جنگ روایت ضمن
همين که روميان »... نویسد: آورد و میمی شمار به اشکانيان ابتکارات از دشمنان دل در هراس



 

 

 

 

 کارکرد و اهمي ت موسيقی حماسی در پایداری و برانگيختگی سپاهيان در ایران باستان

 

181 

نزدیک شدند، سردارشان فرمان داده سک بار، سراسر دشت پر از صدای نقاره و  
های بيمناک و دلخراش گردید؛ زیرا اشکانيان سپاه را با شيپور و مانند آن به جنگ خروش
انگيزند و به جای آن نقاره دارند که در این گوشه و آن گوشه گذارده و همه را به بر نمی

آید و ند که ولولۀ دلخراشی هم چون آواز جانوران درنده پدید میآوریکباره به صدا در می
اند که آورند. این نکته را آنان نيک دریافتهدر ميان آوازهایی همچون غرش رعد بيرون می

دهد و هر آنچه از راه گوش دریافته های آدمی او را تکان میحس شنوایی بيش از همۀ حس
سان با ولوله افتد و چون بدینیابد و بيشتر کارگر میشود، زودتر از هر چيزی چيرگی می

روميان را سراسيمه ساختند، به یکبار پوشاک از روی برگ و ساز خود برداشتند و خودها و 
بندهای درخشان خود را همه با برنج پوشانيده و زینت افزارهای فوالدین از آنها آویزان سينه

 (Nikonorov, 1998;71؛  Plutarch,1916;387)« بود، نشان دادند.
افکندن در دل لشکریان  دشمن در دوران ساسانی نيز از این ابتکار و تاثير موسيقی در هراس 

های پلوتارک از روزگار اشکانيان و نبرد هایی در دست است که یادآور گزارشگزارش
آرایی و شيوة جنگاوری ایرانيان بوده حران است. آميانوس مارسلينوس که خود شاهد صف

کيالت نظامی ایرانيان و انضباط قشون آنها و تعليمات نظامی این جماعت تش»نویسد: است می
اکثر اوقات اسباب وحشت و اضطراب  هاحتی اسلحه و تجهيزاتشان برای ما و برای قشون

این مور خ بارها  (AMMIANUS MARCELLINUS, 1911, XVI;116)بوده است. 
و در جایی نوشته ( Ibid: XIX,188)کند به صدای کرکنندة شيپورهای ایرانی اشاره می

هایی که صداهایی مهيب داشتند به واحدهای پيادة ایرانی شهر آميد را با نوای شيپور»است: 
های خشن مانند طبل و در واقع یکی از کاربردهای موسيقی Ibid;187))« محاصره گرفتند.

چقدر این اصوات  افکنی در دل دشمن بود و هرها برای هراسنقاره و سنج و شيپور در جنگ
تر بود، موفقي ت بيشتری عاید لشکریان خودی در ترسانيدن دشمن و به خراشتر و گوشبلند

نمود. بنابراین، گاه به هنگام توصيف لشکریان به آالت هم ریختن نظم و تمرکز آنها می
گردید؛ برای می کردند به عنوان امتياز سپاه  مقابل اشارهموسيقی که اصوات بلندی توليد می

کند: نمونه در شاهنامه به هنگام توصيف لشکر بيدرفش وی را با کوس مهين معرفی می
 /5، 1386)فردوسی،« که کوس مهين داشت و رنگين درفش /فرستادشان سوی آن بيدرفش»

119)  
ها و صدای مهيب آن برای هراساندن در متون روایی نيز بارها به ساز کوس در رویارویی

 کوسهمى برخروشند چون زخم  /بترسد چنين هرکس از بيم کوس» شود.ن اشاره میدشم
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همی مرد بيهوش گشت از دو /  و آواز کوس آمد از پشت پيلچ» ( 245،360: 1384)ثعالبی، 
  (177 /6: 1384، فردوسی)« ميل

( با Phasisم به هنگام محاصره قلعۀ فاسيس )555 به گزارش آگاثياس ساسانيان در سال
استفاده از صدای نقاره و کوس و کوبيدن بر سپرها و فریادهای جنگی هراس را در دل 

همچنين در کتاب موسيقی  (Agathias,1975, III/96-98)انداختند. سپاهيان رومی می
آدمی »... دارد که صدای بسيار زیری دارند و انگيزی اشاره میکبير، فارابی به اصوات هول

اند و این را طاقت تحمل آن نيست و همچنين آالتی که برای ایجاد این اصوات ساخته شده
اند اصوات کشنده یا کر روند ... از این قبيلاصوات تنها در برخی از امور انسانی به کار می

روند، مانند جالجل که یکی از ملوک ها به کار میکننده، و آالت پرخروشی که در جنگ
های گذشته فرمان ساختن آن را داده بود و آالتی که ملوک ماضی روم به کار مصر در زمان

)فارابی،  «گرفتند.ها به کار میبردند و نوازندگانی که گویند پادشاهان ایران در جنگمی

ها، بندها و کند، علت به کار بردن درفشنقل می« ارسطو»از زبان نيز « خلدونابن» (27: 1375
آوازهای »رناها، ترسانيدن دشمن در جنگ است؛ چرا که ها و ک ها، بوقنواختن طبل

ع این نو(. 492-493 /1: 1382خلدون، )ابن« بخشدانگيزی میهراسناک در نهاد آدمی تأثير بيم
های کهن ایران چون اشکانيان و ساسانيان و تنها نزد پادشاهی افکن()هراس از موسيقی

به گفتۀ طبری . بر این مبنا امپراطوری روم شناخته شده بود و اعراب از آن بی بهره بودند
افکندن در دل اعراب که از امکانات اوليۀ جنگ ایرانيان که پيش از نبرد قادسيه برای هراس

 (1650 /4، 1375بودند، دستور داد دهل و نقاره بزنند. )طبری، بهره بی
های نبرد یکی از تدبيرهای مهم و مؤث ر بری از هنر و مهارت موسيقيایی در ميدانباری بهره
ناپذیر های رزم بود که ایرانيان در آن بسيار خبره بودند و آن را جزء جداییدر ميدان

کشيدن لشکریان و تسليحات کردند؛ به عبارت دیگر به نمایششگردهای نظامی قلمداد می
ه رخ دشمن یکی از شگردهای نظامی ایرانيان بود که معموال با نوای موسيقی نظامی آنها ب

ها فرماندة گرفت. در این هنگامهحماسی برای ایجاد رعب و هراس در بين دشمنان انجام می
رفت. داد و با این حالت به رویارویی دشمنان میهای رزمی میسپاه، دستور نواختن موسيقی

يروان وقتی راهی خزر و شهرهای دربند و چول شد، دستور داد برای نمونه خسرو انوش
سپاهيان با ساز و برگ و نوای موسيقی و آالت جنگی کامل حرکت کنند تا مرزدارانی که 

 (172: 1369)ابوعلی مسکویه، در آن منطقه حضور دارند ، شکوه و جالل سپاهيانش را ببينند. 
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 پاهیانبخشیّبهّسرسانیّوّآگاهیاطالع-2-3-3 
رسانی به سپاهيان نيز نباید غافل بود؛ رسانی و پياماطالعاز کاربردهای مهم موسيقی در        

دستورهای فرماندهان واقف گشته و بر این اساس های و زیرا از این طریق سپاهيان به فرمان
ین بين بسيار گردید. در اای منظم و سریع حرکات و اقدامات لشکر سازماندهی میبه گونه

سان که از شود. بدینها اشاره میرسانیاطالعدر متون به کاربرد شيپور و طبل و کوس در 
براى نشينی یا پایان جنگ و همچنين در شروع جنگ ،عقباین آالت و به ویژه شيپور 

 Diodor)شود. ، بهره بری میفراخواندن سربازان که سرگرم تعقيب فراریان بودند

sicily,1967;38; Arrian,1884:)  طبق اظهارات استرابو هندیان در روزگاری که تحت
های همعصر با اشکانيان از موسيقی برای سيطرة هخامنشيان بودند و همچنين سلسله

در گزارش آریان نيز ( Nikonorov, 1998;72)نک: بردند. رسانی بسيار بهره میاطالع
شود سربازان آریوبرزن وقتی اسکندر قصد شبيخون به آنها را داشت از صدای عنوان می

 (Arrian, 1884;176)شيپور از خطر اسکندر مطلع گشتند. 
بخشی به ها آگاهیهای رزم به هنگام رویاروییقی در ميدانبنابراین، نخستين کارکرد موسي 

سپاهيان و همچنين ساماندهی نيروها برای نحوة ورود به جنگ و آرایش نظامی در مقابل 
سرداران سپاه به چند طریق لشکریان را در نبردها سازمان لشکر دشمن بوده است. 

ها و چشم و دیدار و اشارت که علمه ب یکی»... : کردندبخشيدند و نبردها را مدیریت میمی
ها فرماید و از آن گونه بر یکدیگر نشانمطردها بجنبانند تا سپاه آگه شود که سپهساالر چه می

ها اندر ها بزنند و یا بوقگوش شنوانيدن که طبله نهاده باشند و دیگر چون دورتر شوند ب
...«  فرمایدعلوم کنند که ساالر چه میتا بدانند و م گونه هم نشان نهاده باشنددمند از آن
دراین  و در این بين بيشترین کاربرد را آالت موسيقی داشت. (376-377: 1346)مبارکشاه، 

رسانی اطالعراستا در برخورد سپاهيان سورنا با کراسوس با اشاره به این خاصيت موسيقی در 
طبل از سپاه ایران برآمد  همين که صفوف رومى به حرکت آمد، صداى»شود: گزارش می

هاى ایرانى که پنهان شده بودند، از هر طرف جمع شده و لباس رویى را کنده، شروع و سواره
 سورناسان، طبق گزارش دقيق مورخان، بدین (Plutarch,1916;387)« به جنگ نمودند.

 طبل، ضربات صدای با آالت موسيقی سپاهيان را راهنمایی کرده و با؛جنگ کرهه طول در
 ;farrokh, 2007)کرد. می هدایت روميان صفوف سوی به را مستقيم خود شهسواران

گونه شد تا بدینها و شيپورهایی که توسط ساسانيان نواخته میآميان مارسلن نيز به طبل (137
آورد: کند. در یک مورد میلشکریان را متوقف سازند و یا به نظمی خاص آورند، اشاره می

https://en.wikisource.org/wiki/Author:Arrian
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« این آالت سپاهيان همانند پرندگانی در سراسر دشت پراکنده شدند.با صدای »
(AMMIANUS MARCELLINUS, 1911, XIX;188)  آگاثياس نيز در برخورد

کند که نوازندگان با کوس و شيپور برای هایی اشاره میایرانيان و سپاهيان بيزانس به سيگنال
بدین  (Agathias,1975,IX,119)ند. فرستادها بودند، میسپاهيانی که در محاصرة قلعه

بخشی و های پيشين موسيقی در آگاهیترتيب در شاهنشاهی ساسانی نيز همانند سلسله
ای و زنگ در هماهنگ ناپذیر داشته و طبل، ادوات کوبهساماندهی سپاه کاربردی اجتناب

 (farrokh,2007;285)است. ساختن حمالت و مانورها اهميت و جایگاه خاصی داشته
روزگار گرشاسب و در ميان هر دو به  »...کند: الحرب اشاره میملکشاه در کتاب آداب

روقتی تا یکدیگر را ه هایی که پدید بود بهها باید از آوازی و سخنی و عالمتلشکر نشان
یک بوق دميدن لشکر ه زدن یا بزدن یا دهلبشناسند، باید که به یک تکبير یا به یک طبل

در شاهنامه هم در موارد بسياری به نقش موسيقی در ( 370: 1346بارکشاه، )م...«  بجنبد
بزد کوس وز »شود اشاره می برای گردآمدن لشکر وآغاز نبردرسانی در بين سپاهيان اطالع

به این ترتيب، سواره (  33 /7: 1386فردوسی،)« سپاه پراگنده را گرد کرد /دشت برخاست گرد 
ای شدند و دستور ورود و فعاليت دستهنظام و پياده نظام با طنين موسيقی وارد ميدان نبرد می

شود؛ میای نبرد دیدههها از ميدانشد. امری که در بسياری از گزارشاز سپاهيان صادر می
رسانی برای آغاز جنگ و شروع اطالعبه طور نمونه در نبرد پيروز با خشنواز )شاه هپتاليان( 

در در دوران نخستين اسالمی و (. 24گونه اعالم گردید )همان:به کار  تيراندازان بدین
عنوان عالمتی ویژه ها از نوعی نای )سرنا / فلوت( به طبق گزارشنبردهای بابک خرمدین نيز 
حمله با »در زمان افشين، سردار ایرانی ( 2/15: 1373)اشپولر، شد. در بين سپاهيان استفاده می

گرفت؛ زیرا عدة سپاه بسيار بود که با فرمان یک فرمانده انجام عالمت ضرب طبل انجام مى
م صفوف بود؛ پس ها و فراز و نشيب، مانع نظها و درهشد. از این گذشته پيچ و خم راهنمى

فرمان او را دهان بدهان کوس به کوس به سپاهيان پياده و سوار در کوه و دره و دشت 
شد، ها خاموش مىشد و چون کوسها نواخته مىرفتند کوسرسانيدند. چون پيش مىمى

 «گرفت و با سکوت آن سکون بود.کرد و باز با بانگ کوس حرکت انجام مىسپاه توقف مى
 (99؛ 1371، 17ج )ابن اثير،

ّجایگاهّوّموقعیتّنوازندگانّدرّبینّسپاهیان-2-4
در ایران باستان به هنگام سفرهای جنگی موسيقدانان و نوازندگان که به شکل گروهی       

سازمان داده شده بودند، در بين لشکریان قرار گرفته و در آرایش نظامی جایگاه و وظایف 

https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/yazdgerd/sh4
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دهند حتی در گونه که اسناد باستانی گزارش میآن واقعشدند؛ در دار میخاصی را عهده 
هاکه تحت سيطرة هخامنشيان بودند )در های کوچک مانند السدمونیبين لشکریان  دولت

شوند که در سپاهيان جایگاه میزن( دیدهای )فلوتهای نوازندههای پلوپونز(  دستهجنگ
روتون نيز نوازندگان فلوت با مردم ک Thucydides,1950;392))نک: مشخصی داشتند. 

ای آموزش داده بودند که به محض اینکه لباس نظامی داشتند که حتی اسبان را به گونه
دویدند و سواران خود ها میشنيدند به سوی ارتش کروتونیهای آنها صدای فلوت میاسب

بر  امری که تایيدی است  (Athenaeus,1854:XII/520)   کردندرا با خود حمل می
های های بزرگ و مجهز ایرانی. طبق گزارش پروکوپيوس در جدالوجود این مهم در ارتش

ساسانيان با روميان خسرو اول پس از پيروزی بر سپاه بيزانس اسرایی را که از لشکریان گرفته 
رانان و موسيقی دانان بودند به شهری که انطاکيۀ خسرو )وندیو خسرو( بود و در بين آنها ارابه

با تاکيد بر ضرورت خلدون ابن (procopius,1919: II/381(شد انتقال داد. وانده میخ
دارد که: در کتاب مقدمه خود اشاره میحضور نوازندگان و سرودخوانان در بين لشکریان 

ها و بندها از قبيل برافراشتن و بازکردن درفش ]ساز[فراهم آوردن و به کار بردن آلت »
های ویژه پادشاهان ها و کرناها از زیورها و نشانها و بوقها و زدن نای)رایات( نواختن طبل

تا حد زیادی  ایرانیهای ثبات حکومتدر واقع  (492-1/493:  1382خلدون، )ابن« است.
مانی که پادشاهان سردار نبرد بوده و یا همراه و سپاهيان ایرانی به ویژه زبستگی به سپاه داشت 
شدند، صفوف کاملی تشکيل داده که نوازندگان در آن های نبرد میسپاهيان راهی ميدان

جایگاه و وظایف خاصی داشتند و سپاهيان ایرانی در کل با ابزار و آالت موسيقی و 
الل و جبروت لشکر شدند که وجود آنها نشان از جنوازندگان و سرودخوانان توصيف می

داشت و البته در نظم و انضباط بخشيدن به لشکر و پيشبرد امور سپاهيگری بسيار موثر بود. به 
خواهد به توصيف سپاهيان و رویارویی سرداران بپردازد به طور نمونه فردوسی هر گاه می

 رود: ناپذیر سپاهيان به شمار میدارد که جزء جداییابزار موسيقی اشاره می
/   ابا کوس و با نای روئين و سنج* سپر در سپر ساخته سرخ و زرد/  سپاهی که از کوه تا کوه مرد»

)فردوسی، « با درفش و تبيره شدند همه /ازین گونه لشکر پذیره شدند*  ابا تازی اسپان و پيالن و گنج
1369 ،1/223) 

ان جایگاه خاصی های موجود سرودخوانان و نوازندگان در بين سپاهيباری طبق گزارش 
آمد داشتند و در واقع هنگام برشمردن خاصان و نزدیکان شاه از سه طبقه صحبت به ميان می

دانان و نوازندگان در که دو طبقۀ نخست سپاهيان و مرزبانان بودند و خنياگران و موسيقی
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که این  (146: 1314)کریستن سن، گرفتند طبقۀ سوم و در کنار ارتشتاران و نظاميان قرار می
امر تا حدودی نشانگر پيوستگی و همکاری این طبقه با نظاميان است؛ بدین گونه حتی گفته 

شود نشانۀ پایداری سپاهيان در جنگ یکی برافراشته بودن بيرق بود و دیگری تداوم نوای می
سازهای نظامی. در نبردها افزون بر کسانی که با نواختن سازهایی بر تهييج سپاهيان 

ند، نوازندگان سازهایی چون طبل و شيپور در نزدیکی فرماندهان بودند تا کوشيدمی
  (17-16: 1355)مالح، های آنها را به گوش رزمندگان برسانند. فرمان
قرن هفتم ه.ق در کتاب خود به آرایش صفوف ایرانيان پرداخته و  ةنویسند ،مبارکشاه 

 ،چهارم آرایش لشکرندگروه »... گوید: در باب جایگاه نوازندگان رزمی قشون چنين می
بدان  اره و زنگيانه و بوق و طبل و آنهيچون علمداران و مطرد )مطربان( و دبدبه و دهل و تب

سپاه را دلير کنند و بر جنگ کردن حریص نمایند و لشکر  ماند و چند مرد دلير مردانه باید که
( مبارکشاه در اینجا اشاره به 330: 1346)مبارکشاه، ...« را دل دهند  تا دلير شوند 

دارد که سعی در تهييج و افزودن رشادت و دالوری سربازان دارند. همچنين  یسرودخوانان
کر و توصيف چگونگی آرایش آنان های مختلف جنگجویان در لشبه  توضيح جایگاه گروه

های ملل مختلف از عجم و هایی از آرایش لشکر و لشکرگاههای مختلف، طرحنزد ملت
ا فارغ از هر مليتی که آرایش نظامی به آن هاکه در آن پردازدهندی تا رومی و ترکان می

بل، مطربان  اختصاص دارد، محلی برای قرار گرفتن علمداران  و صاحبان تبيره، دهل، بوق، ط
خلدون نيز با ابن( 1تصویر ( )288-285: 1346و مغنيان مشخص شده است )مبارکشاه، 

»... نویسد: پرداختن به سپاهيگری ایرانيان و ساماندهی سپاهيان ایرانی نسبت به غير ایرانيان می
الت چنانکه نوازندگان با آ ؛برندها آالت موسيقی به کار میهای غير عرب در رزمگاهملت

های زنند و آهنگحلقه می ،باشدموسيقی در پيرامون پادشاه که در موکب خویش می
به حدی  ،انگيزندایجاد طرب و شادی نفوس دالوران را بر می ۀنوازند و در نتيجگوناگون می

بر این مبنا طبق اسناد موجود،  (1/493:  1382خلدون، )ابن« کنند.سپاری میکه جان
که با سازو برگ لشکریان ای مهم سپاه بودند و همواره در معي ت سپاهيان نوازندگان از اجز

توان به هنگام توصيف که برای نمونه می( 102: 1384کردند )نک: ثعالبی، را همراهی می
ورود لشکریان اسکندر به بابل به نوازندگان با آالت موسيقی متنوعی در بين لشکر اشاره 

و در گزارش آميانوس مارسلينوس نيز از نوازندگان شيپور و  (Briant,2002,189)کرد 
های دیگر به طور منظم آید که همچون یگانطبل و دیگر آالت موسيقی سخن به ميان می
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کردند و به هنگام حمالت در جایگاهی با اصوات کرکننده هراس در سپاه حرکت می 
نواختند مالیمی می افکندند و هنگام ورود به قالع فتح شده موسيقی منظم ومی

(AMMIANUS MARCELLINUS, 1911:XIX/196) . 
 حيواناتی توسط که اندشده داده نشانهایی اسالمی طبل هنر الزم به ذکر است که در 

 اشکانيان هایسنت از ایدنباله است این ممکن که شدندمی کشيده شترها و هامانند االغ
یعنی روزگاری که موسيقيدانانی در بين  Wilcox,2001,12-13)باشد ) ساسانيان و

کردند. سپاهيان حضور داشتند و آالت بزرگ و سنگين خود را بر روی چارپایان حمل می
اصطالح کوس بر فيل بستن که نشانۀ آمادگی برای جنگ لشکرکشی است نيز خود نشانگر 

)بروسيوس، ها در ميدان جنگ است. قرار دادن آالت موسيقی بر چارپایان و قرار گرفتن آن
1389 :240) 
گونه که از شواهد وقرائن پيداست در اعصار پيش از اسالم الفان خنياگر و رامشگر بدان

شده و لفر هایی بوده که برای خوانندگان و نوازندگان موسيقی بزمی استفاده میعنوان
ظامی پيش از اسالم متداول بوده دانند که برای نوازندگان موسيقی نرا عنوانی می« زننوبت»

زن آن بوده است که این نوع موسيقی را در وجه تسميه نوبت (15: 1355)مالح،  «است.
نواختند؛ مانند صبحگاه، نيمروز و شامگاه های معين و در نوبت با دفعات تعيين شده میزمان

توان احتمال ق دارد، میها توافو از آنجا که کلمۀ نوبت با زمان نواختن موسيقی در رزمگاه
زن( در بين سپاهيان داد که اصطالحی کهن در این نوع موسيقی بوده است. این افراد )نوبت

و در گروه نوازندگان همواره حاضر بوده و وظایف خطيری را عهده دار بودند که از 
های فرماندهان رسانی سپاهيان از فرماناطالعبری از موسيقی برای ترین این وظایف بهرهمهم

گردید. آنچه مسلم و سرداران بود و به ویژه از آالتی چون شيپور در این ميان استفاده می
زدن )نواختن سازهای رزمی در زدن یا نوبت، رسم نقارهایران قبل از اسالماست اینکه در 

چندین نوبت به منظور آگاه ساختن مردم از اوقات مختلف روز از جمله طلوع خورشيد، 
 ,AMMIANUS MARCELLINUS)نک: . استنيمروز، غروب و نيمه شب( رایج بوده

1911: XVI/108 ) 
باری بر مبنای شواهد موجود در سپاهيان موسيقی دانان به صورت گروهی سازماندهی شده 

ای قرار گرفته بودند تا بدین طریق از و نوازندگان  هر یک از آالت موسيقی در یگان و دسته
این اثير در تر بود، برخوردار گردند. امتياز همصدایی که آوای بلندتر، رساتر و تاثيرگذار

کند که ها روی داد به این نکته اشاره میجنگ قادسيه که ميان ایرانيان و عربشرح 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ایرانيان در سه رده به پيش خراميدند و در هر رده پيلی بود و پيادگان پيشاپيش پيالن بودند »...
بنابراین، سپاهيان با گروه موسيقی  (3/1340: 1372)ابن اثير، « و ایشان را سرودخوانان بودند.

ی کرده و سرودخوانی نيز در کنار موسيقی از جمله تدبيرهای نظامی برای تضعيف همراه
روحيۀ دشمن و باالبردن روحيۀ شجاعت و جنگاوری ایرانيان بود. طبری نيز در نبرد بویب به 

)طبری، کند. رفتند، اشاره میبه پيشاپيش سپاه تازیان می« حالت سرودخوان»ایرانيان که به 
1375 ،4/1613 ) 

 

ّ
 (1تصویر شماره )
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 1(2)تصویر شماره

ّ
ّگیرینتیجهّ-3

ها نيز کاربرد بسيار خطيری داشت و ها در رزمموسيقی در دنيای باستانی افزون بر بزم       
مند های نظامی تا به هنگام رویارویی با سپاه دشمن از آالت موسيقی بهرهسپاهيان در تمرین

 آراستند و با نوایشدند. به واقع سربازان با صدای ساز از خواب بيدار شده و صف میمی
ها و سان فرمانکردند و بدیننشينی میبردند، محاصره کرده و یا عقبموسيقی یورش می
صدای رو، ؛ از اینرسيدبه صورت آواهای نظامی به گوش سربازان می دستورهای سرداران

های دیگر طبل بيانگر تعقيب و ساز ،شيپور به معنی حمله  مثال ؛هر ساز مفهوم خاصی داشت
آنچه از اسناد و شاهد مادی و مکتوب  .رساندندیگر را به گوش سربازان میهای دفرمان

                                                           
 ةمحاصر درای دست آمده در ناحيۀ پرک که به دورة ساسانی تعلق دارد. در اینجا قلعههبشقاب نقرة ب - 1

 هستند. کرنا و شيپور حال نواختن در نوازندگان در آنکه  شودمی داده نشان سربازان
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پيداست آالت موسيقی از تنوع خاصی در تاریخ ایران زمين برخوردار بود و در بيان هر پيام 
و انتقال منظور و مفهومی ساز یا سازهای خاصی به صورت انفرادی یا همنوازی به کار 

خنياگران و اهميت روایات حماسی و اینکه اشعاری که  رفت و به ویژه به سبب وجودمی
کردند با موسيقی همراه بودند، نوازندگی و نوازندگان را در های حماسی را بيان میداستان

دانان و سرودخوانان بخش و عضو مشخصی از بين سپاهيان جایگاه خاصی بود و موسيقی
به منظور آماده ساختن سربازان برای  دادند. این افرادبدنۀ سپاهيان ایرانی را تشکيل می

آور کوشيدند و با نواهای دلهرهرویارویی با دشمن و باال بردن و تقویت روحيۀ سپاهيان می
گونه، افزون بر کارکرد شدند؛ بدینو مهيب خود در تضعيف روحيۀ دشمنان نيز موثر واقع می

ایرانی نزد دشمنان، ماهيت  و مهارت لشکریان از عوامل کاميابی و همچنين شهرت سپاهيان
 ها بسيار اهميت داشت.و کيفيت نواها و نوازندگان ایرانی در رزم
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